
curatenia in
bucatarie

My NONTOXIC kitchen - Clean & Green

Impactul negativ asupra sanatatii si mediului
inconjurator a produselor de curatenie a bucatariei

&
alternativa nontoxica
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Ce inseamna curatenia?

De-a lungul vietii, o femeie spala vase timp de 700 de zile insumat.
Aceasta era statistica pana in momentul aparitiei masinilor de spalat
vase, insa aceasta cifra nu s-a redus drastic - am ramas la o medie de
5 ore si jumatate pe saptamana. Ce obtinem? Vase curate si
curatenie. Uitam insa deseori sa ne gandim la toxicitatea din vasele
de gatit si produsele de curatenie care stimuleaza sau faciliteaza
aparitia reactiilor alergice, dezechilibrelor hormonale si a altor
probleme de sanatate acumulate pe termen lung.

Cele mai comune substante toxice din bucatarie sunt:

Triclosanul - are efecte antibacteriene, antifungice și antivirale, așa
că este adesea folosit în unele produse de curățare, inclusiv în
lichidul de spălat vase. Cu toate acestea, dacă intram în contact pe
termen lung cu o cantitate mare, acesta ne va pune în pericol nu
numai pielea, ci va si perturba sistemul tiroidian și sistemul nervos
visceral.

DEA (Di-etanolamină), MEA (Mono-etanolamină), TEA (Tri-
etanolamină) - chiar daca se gasesc si in produse cosmetice,
cantitatea de incarcare din lichidul de spalat vase este necontrolata,
prin urmare si absorbtia in piele este una foarte mare.

Clor - aceasta este una dintre substanțele chimice care apare adesea
în lichidul de spălat vase. Aceasta substanta nu este neaparat un
pericol masiv pentru oameni, insa este devastatoare pentru vietatile
marine atunci cand ajunge in apele oceanelor.
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Pentetatul de pentasodiu - substanta care se ascunde in parfumurile
din lichidul de spalat vase este departe de a fi extrasa de pe campurile
cu flori pe care le vedem in reclamele de la televizor. Este un odorizant
extrem de toxic cu mediul inconjurator si organismul nostru. 

Borat de sodiu - îngrijorările legate de această substanță sunt în
esență cu privire la posibilele sale efecte asupra sistemului
reproducator și endocrin, precum și la posibilele leziuni ale pielii și 
 sistemului respirator.

Acid sulfuric - această substanță are potential cancerigen și poate
avea efecte nocive asupra pielii și a sistemului respirator.

Metilizotiazolinona, 2-
Octyl-4-isothiazolin-3-one
- este dovedit științific că
provoacă o întârziere în
dezvoltarea celulelor
nervoase, ceea ce este
extrem de periculos pentru
femeile însărcinate și pentru
copii.

Aceasta substanta se gaseste
in cele mai populare lichide
de vase de pe piata din
Romania.
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De fiecare data cand speli vasele, pe suprafata lor ramane o forma de
reziduu care se acumuleaza la fiecare spalare.  Produsele alimentare
preiau o parte din reziduuri - mai ales in cazul in care mancarea este
fierbinte atunci cand o mananci.

Pentru ca filmul de substante toxice format în timpul procesului de
spălare să dispară complet din farfurii și căni, este nevoie de 40 de
minute de clătire continuă - de preferință cu apa clocotită. Desigur,
acest proces este practic imposibil de realizat, asa ca ajungem anual
sa ingeram aproape un pahar intreg de substante toxice ramase pe
suprafata vaselor ca urmare a folosirii gelului de curatare.

Formulari precum "cu extract de musetel sau aloe vera", promisiuni
de genul "hidrateaza / protejeaza pielea" ajung sa placa cu usurinta
persoanelor care nu detin foarte multe informatii in acest sens.

De foarte multe ori mi-am pus
intrebarea cum este posibil ca
producatorii sa fie lasati sa
ofere atat de multa
dezinformare prin cuvinte
simple afisate pe eticheta si
ramase intotdeauna
necontestate de asociatii,
organizatii sau autoritati
dedicate.
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Lichidul de vase contine
surfactanti chimici - asa cum
curata mancarea de pe vase, asa
“curata” si stratul protector al
pielii, provocand in timp
dermatite, alergii, astm etc.

Probabil foarte multe dintre voi
folosesc manusi in momentul
cand spala vase - am intalnit
multe femei care povesteau
despre cum spalatul vaselor cu
manusi le face sa se simta nesigure
in legatura cu faptul ca vasele
sunt sau nu cu adevarat curate la
final, pentru ca nu reusesc sa
simta textura de vas perfect
clatit prin manusa.

 Acest instinct este 100% fondat
Primul risc ar fi cel ca, in timpul
clatirii, aceste substante sa nu
fie in totalitate eliminate si deci
ingerate ulterior, provocand
probleme gastrice, inclusiv
facilitand dezvoltarea ulcerului
sau a gastritelor.

Al doilea risc este reprezentat de
odorizantii puternici sau mixul
de substante toxice care irita
caile respiratorii.
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Din acest motiv, specialistii recomanda ca, in momentul cand
sunteti la cumparaturi, sa alegeti produse a caror aroma nu se simte
de la o distanta foarte mare. Acesti odorizanti puternici sunt inclusi
in cantitati industriale in produse pentru a acoperi mirosul
substantelor chimice din compozitie.

Unele surse declara ca odorizantii sunt un factor extern ce poate
provoca inclusiv migrene, iar la ora actuala sunt demarate studii ce
vor sa demonstreze ca acestia sunt in stransa legatura cu
declansarea astmului atat la copii cat si la maturi.

Gastroenterologii de ultima generatie, informati si la curent cu
ultimele cercetari, recomanda in fisa de protocol a clientului, pe
langa dieta si medicatie, eliminarea lichidului de vase toxic din uzul
zilnic.

C
LE

AN &
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My NONTOXIC kitchen - Clean & Green

Nontoxic Cooking Club - Igiena bucatariei



DEZINFECTAREA
BUCATARIEI

La granita dintre BENEFICII si GRESELI
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Nevoia de a dezinfecta agresiv bucataria nu
este o solutie pentru a mentine o curatenie
perfecta, ci este mai degraba un stimul de
rezistenta pentru bacterii. Odata cu
dezvoltarea industriei de produse de
curatenie, a crescut alarmant si consumul de
antibiotice din ce in ce mai puternic ca
urmare a faptul ca toate aceste mici
organisme au dezvoltat noi mijloace de
autoaparare.

Microbii nu au nevoie sa fie atacati cu
substante chimice agresive, ci au nevoie de o
eliminare blanda, iar substantele extrase
natural nu le perturba mediul si nici nu le
incurajeaza rezistenta.

Nevoia de curatare excesiva a fost stimulata
de-a lungul anilor prin intermediul
reclamelor si imaginilor alarmante - tot ce
putem face noi acum este sa punem accent pe
curatenie intr-un mod cat mai bland, fara
achizitii excesive de produse care perturba
mediul microbilor, intoxifica aerul pe care-l
respiram si cresc riscurile de a ingera
ulterior aceste substante, in special daca
folosim produse in recipient spray.

cum dezinfectam
bucataria?
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Sa inlocuim laveta si buretele cat se poate de des

In fiecare seara sa le introducem pentru un minut in cuptorul
cu microunde, daca aveti unul acasa

Sa utilizam produse naturale de dezinfectare pe baza de plante

De exemplu, este mai important sa fim atente la detalii, cum sunt
laveta sau buretele de spalat vase, care aduna microbi in cantitate
mai mare decat se strang de obicei intr-o toaleta.

schimbarile incep cu pasi mici
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La capitolul ingrediente de pe eticheta, ne vom roti in acelasi cerc
vicios. Ceea ce am expus mai sus este valabil si pentru produsele de
curatenie ale bucatariei, insa voi pune accent pe o substanta care nu
doar ca este un puternic declansator de dezechilibre hormonale, insa
efectele sale in mediul acvatic sunt absolut dezastruoase.

Există un tip de surfactant utilizat în produsele de curatenie care se
descompune într-un produs chimic perturbator endocrin în timpul
procesului de tratare a deșeurilor sau după ce deșeurile sunt evacuate
în apele de deversare.

Acesta se numește nonilfenol etoxilat (NPE), iar perturbatorul
endocrin este nonilfenol (NP). 

ce ascund etichetele?

Despre cum imaginile cu flori, oceane si persoane zambitoare ascund
ingrediente cu efecte devastatoare
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Principalul risc al acestor ingrediente nu este pentru sănătatea umană,
ci mai degrabă pentru viața acvatică.

S-a dovedit că peștii masculi devin feminizați atunci când sunt expuși
la NP, precum și atunci când sunt expuși la afluentul de canalizare,
care conține, de asemenea, alte substanțe perturbatoare endocrine
puternice.

NP acționează ca hormonul estrogen, determinând peștii de sex
masculin să producă o proteină necesară pentru producția de ouă și
care se găsește în mod normal doar în peștii de sex feminin.

Dacă expunerea este suficient de mare, poate interfera cu
reproducerea.
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Nivelurile de NP și substanțele chimice înrudite în mediile acvatice
sunt în general scăzute, dar în unele râuri, nivelurile sunt suficient de
ridicate pentru a provoca efecte adverse, în special în combinație cu
alți poluanți. NP aderă la sedimente și este persistent acolo,
acumulandu-se treptat în timp.

NPE este un tip de surfactant neionic și, de multe ori, acesta este tot ce
vi se va spune pe lista de ingrediente, nimeni nu-l descifreaza detaliat
pe eticheta pentru ca reglementarea sa este foarte limitata. Pentru a
evita NPE, căutați produse care conțin agenți de curatare mai siguri,
naturali.

Indiferent ca vorbim despre lichidul de spalat vase sau despre
produsele de curatenie din bucatarie, problema alarmanta este faptul
ca producatorii recomanda dozajul de utilizare, insa acesta nu este
promovat activ nicaieri pentru a nu stopa cumparaturile permanente.

De exemplu, pe site-ul
producatorului Fairy este
notata  recomandarea de
5 ml la 5L de apa insa cine
respecta aceste instructiuni?

Aceasta cantitate se foloseste
la o singura farfurie in viata
de zi cu zi.
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O problema pe care o consider extrem de importanta este
reprezentata de ambalajele acestor produse care in continuare
folosesc plastic nereciclabil, poluand mediul inconjurator extrem de
agresiv. Exista companii care se implica in campanii precum “Ape
Curate in Romania” doar pentru imagine, insa pe eticheta produsului
lor scrie “nociv pentru mediul acvatic”.

Concluziile va apartin si schimbarea, de asemenea, va apartine.
Cumparand saptamanal sau lunar un produs toxic cu voi si mediul,
incurajati aceste practici neetice.

Pentru ca intotdeauna am fost cea care a cautat solutii sigure si
eficiente, va las produsele pe care iubesc sa le folosesc in bucatarie,
fara a ma expune unui pericol si cu siguranta ca produsele sunt
prietenoase cu viitorul si cu mediul nostru.

Acesti producatori au sustinerea mea personala, iar respectul pe
care-l am vis-a-vis de ei l-am demonstrat in cererea de a introduce
aceste branduri in familia Biotiful Brands.
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ce inseamna curatenia
nontoxica?

Intotdeauna am cautat alternative naturale sau cu o concentratie
de ingrediente de provenienta naturala cat mai mare pentru
curatenia casei si in special a bucatariei. 

Cu toate acestea insa, nu m-am abatut niciodata de la standardele
mele obisnuite de calitate si nu m-am oprit asupra produselor care
ofereau rezultate, insa o faceau intr-o forma cu un parfum
neplacut sau dificil de folosit. Cred ca nici nu mai este cazul sa
vorbim despre aspectul produselor - eu le tratez de multe ori ca pe
niste produse de decor, asa ca imi doresc sa ma bucure vizual de
fiecare data cand le privesc.

Cred cu tarie ca evolutia si schimbarea la nivel mondial vor avea
loc atunci cand noi, ca societate, vom pune presiunea necesara pe
producatori. Am ales intotdeauna sa ii sustin si utilizez pe cei
despre care consideram ca imi indeplinesc toate standardele,
standarde pe care industria produselor *clean* a reusit multa
vreme sa nu le respecte folosind scuze de genul "suntem un
producator mic", "da, asa miros produsele naturale". 
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cum trebuie sa fie un produs
nontoxic de curatenie?

SA AIBA O ETICHETA CURATA

Aici nu a existat si nici nu va exista niciodata loc de compromisuri.
O sursa naturala de provenienta a ingredientelor si o concentratie
cat mai mare a acestora in formula produsului au fost intotdeauna
esentiale.

Sunt mandra sa spun ca astazi folosesc inclusiv produse cu o
formula cu ingrediente 100% de provenienta naturala, care sa ofere
aceeasi eficienta pe care o asteptam de la produsele preparate
chimic in laborator

INGREDIENTE ATENT ALESE

Natura sta la baza inspiratiei mele atunci cand construiesc sau aleg
un produs. In natura gasim antibacterieni si antioxidanti naturali,
ingrediente cu proprietati active foarte puternice.

Caut intotdeauna formulari care sa tina cont de principiile active si
care sa ma surprinda, gasind noi ingrediente si alternative naturale
pentru a oferi solutii.

Ce principii sa respecti atunci cand iti doresti sa
construiesti o rutina de curatenie nontoxica a bucatariei?
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PARFUM PLACUT

As vrea sa evoluam cu totii si sa uitam de scenariile in care
produsele naturale au un miros neplacut sau care se modifica in
timp.

Unul dintre brandurile pe care le folosesc, BONDI WASH, a
dezvoltat chiar 9 parfumuri unice inspirate din aromele celebre ale
Australiei pentru produsele lor. Concluzia? Se poate!

SA RESPECTE INTEGRITATEA PIELII

Oricat de tare as incerca sa ma conving pe mine si chiar si pe voi sa
purtati manusi de protectie atunci cand spalati vasele sau faceti
curatenie, stiu ca nu am nicio sansa. Ceva din ADN-ul nostru
feminin ne face sa refuzam sa credem ca un lucru este curat daca
nu l-am simtit cu adevarat cu mainile noastre. 

Am mai vorbit deseori despre cum pielea de pe zona mainilor este
extrem de sensibila in comparatie cu restul corpului, nu doar
pentru ca este mai subtire, ci si mai solicitata si mai neingrijita din
pacate.

Acesta este unul dintre motivele pentru care imi place sa aleg
produse blande cu pielea, care sa o protejeze si sa nu o
deshidrateze in exces.
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SA TINA CONT DE SUSTENABILITATE

Cand vorbesc despre sustenabilitatea in materie de produse de
curatenie, nu ma refer doar la un ambalaj din material reciclat si
reciclabil, ci si la o formula inteligenta, concentrata, care sa nu fie
reprezentata de 90% APA imbuteliata pe care o platim inutil in
fiecare luna. 

O sa va prezint putin mai tarziu o tehnologie extrem de inovativa
pe care am descoperit-o intr-unul dintre brandurile pe care le
admir, KINFILL, care te motiveaza sa iti prepari singur produsul
de curatenie, folosind apa de la robinet si rezerve de ingrediente
active concentrate.
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Eu am gasit doua branduri de curatenie care
sa intruneasca toate aceste calitati si, dupa
indelungi perioade de testare in propria mea
casa, acolo unde ma bazez pe zilele lungi
petrecute in bucatarie si pe Mark, ajutorul
meu preferat sa imi ofere material numai
bun de curatat, le-am adus pe
biotifulbrands.com pentru a putea fi
accesibile tuturor.

As vrea sa va povestesc cate ceva despre ele
si despre motivele care m-au incurajat sa le
aleg pe acestea si nu altele!
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bondi wash

Bondi Wash este creat de catre o femeie - acesta este unul dintre
primele aspecte la care ma uit atunci cand aleg un brand si ma
informez despre produsele sale, in primul rand pentru a oferi suport
de dezvoltare business-urilor conduse de femei, dar si pentru ca
acolo unde exista o femeie exista suflet.

BELINDA EVERINGHAM a conceput Bondi Wash din respect pentru
familia ei, societatea in care traia si pentru ca in Australia, tara ei
natala, respectul si grija pentru mediul inconjurator sunt la un alt
nivel. Suntem la prima experienta cu un brand australian si nu ne
dorim sa ne oprim aici.

O poveste despre respectul si grija pentru mediu si
sanatate a australienilor

'My vision is to

introduce beautiful

Australian scents and

ingredients to the

world through a range

of very natural products.'
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EFICIENTA NATURALA

"Dacă nu putem crea un produs eficient și natural, nu îl vom
lansa." Toate produsele Bondi Wash sunt in proportie de 99-
100% derivate din natură. Singurele ingrediente nenaturale pe
care le folosesc sunt conservanții de calitate alimentară în unele
produse, care ne asigură că acestea sunt stabile pentru
depozitare indelungata.

PARFUM NATURAL

Parfumurile din produsele BONDI WASH sunt extrase 100%
natural din flora nativă australiană. Nu se foloseste niciodată
parfum sintetic. BONDI WASH foloseste uleiuri native
australiene cu parfumuri interesante care, combinate cu alte
uleiuri, creează arome fine și înălțătoare ce fac din curatenie o
placere. Aceste plante au proprietăți puternice și toate au fost
testate independent pentru proprietățile lor antibacteriene.

ANTIBACTERIAN NATURAL

Toate PRODUSELE sunt concepute în jurul unui ulei australian
anti-bacterian. Multe dintre produse îndeplinesc standardul
independent de testare de laborator, obtinand rezultatul „ucide
99,9% din microbi” sau mai mult.

FILOZOFIA BRANDULUI
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INGREDIENTE ACTIVE

Produsele conțin ingrediente ACTIVE australiene, cum ar fi uleiul
de semințe de wattle, extract de lilly pilly și ulei de semințe de
banksia. Aceste ingrediente active sunt toate 100% derivate din
plante și aduc proprietăți unice pe piata produselor de curatenie,
proprietati descoperite recent in ultimii ani.

DURABILITATE ȘI INTEGRITATE ÎN DESIGN

Produsele BONDI WASH au fost proiectate cu integritate - pentru
a oferi cel mai inalt standard in materie de sustenabilitate. Spray-
urile și pompele BONDI WASH sunt dozate in asa fel incat sa nu
se poata folosi produs in exces per utilizare.

Produsele nu numai că funcționează bine în mod natural, ci ar
trebui să reziste și mai mult decat un produs normal in aceeasi
cantitate. Ambalajele sunt toate reciclabile și brandul face parte
din programul plastic post-consum pentru sticlele PET.

PRODUSE SIGURE PENTRU ORICE TIP DE PIELE

Produsele sunt testate dermatologic, inclusiv pe persoane cu piele
sensibilă înainte de utilizare. 
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PRODUSELE MELE
PREFERATE

Detergent de vase
 

Detergent fructe & legume
 

Spray dezinfectant pentru multisuprafete
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dish wash
Detergent de vase nontoxic
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DISH WASH
Detergent de vase lichid

Este un produs ce nu contine sulfati, coloranti artificiali de
obicei derivati din petrol, gudron de carbune sau metale grele,
METILIZOTIAZOLINONĂ, PARFUM SINTETIC, TRICLOSAN
silicon, ftalati.

Este un produs lipsit complet de substante chimice, iar puterea
de curatare si efectul antibacterial sunt date de componente
naturale. Este un produs atat de sigur, cu surfactanti 100%
naturali, incat poate fi folosit fara manusi.

De asemenea, orice produs Bondi Wash poate fi folosit si in
prezenta bebelusilor sau copiilor (Mark il foloseste cu orele pentru
a spala masinutele).

L-am testat personal sa observ cat timp pot utiliza Dish Wash
de 500 ml si aceasta cantitate a fost suficienta pentru 2 luni de
zile, impresionant pentru cat de mult gatesc si cate vase sunt
de spalat in bucataria mea. 

GASESTI  PRODUSUL AICI
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fruit & veggie wash
Sapun pentru fructe si legume
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Curatarea eficienta a fuctelor si legumelor inainte de consum
reprezinta o prioritate pentru mine, in primul rand din
perspectiva substantelor chimice, a depunerilor de ceara,
ciuperci, mucegai, bacterii sau a oricaror alte filme ce ajung sa
se depuna pe suprafata acestora.

Indiferent din ce sursa provin fructele si legumele noastre,
acestea trebuie curatate cu mare atentie.

Aceasta curatare poate fi efectuata cu un produs derivat
vegetal, nu este nevoie de substante agresive, pentru ca aceasta
capacitate de a dizolva sau elimina substantele periculoase sau
microbii este in puterea plantelor.

Cel mai comod mod de a face asta este in 1-2 litri de apa sau
mai mult acolo unde este nevoie, plus 3-4 picaturi de sapun si
lasat fructele sau legumele acolo pret de 10 minute. Clatiti bine
dupa sub jet de apa curgatoare. Inainte sa depistez acest
produs foloseam bicarbonat de sodiu si vitamina C, insa acestea
sunt eficiente pana la un anumit punct.

fruit & veggie wash
Sapun pentru fructe si legume

GASESTI  PRODUSUL AICI
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BENCH SPRAY
Spray dezinfectant pentru multisuprafete
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Nu exista un produs mai versatil, va spune asta Angelina, care a
incercat mai multe produse de curatenie decat rujuri la viata ei. 

Pe propria cheltuiala am comandat din lumea intreaga zeci de
produse ca sa descopar ceva care sa-mi acopere in mod real
nevoile mele si ale comunitatii Biotiful. Cand aleg un produs pe
care sa il aduc aici, in familia Biotiful Brands, ma pun in locul a
sute de femei pe care le cunosc si incerc sa-mi dau seama care
sunt nevoile lor pe langa ale mele, mai ales atunci cand apare
un copil in bucatarie.

Bench Spray a fost unul dintre produsele pe care le-am testat
si rastestat si m-a surprins placut de fiecare data. Folosesc
acest produs in bucatarie pe orice suprafata, doua pufuri si am
sters blatul, lavoarul sau masa, masa unde mananca Mark si
zonele unde se joaca el. Acest produs este folosit acum si de el,
dezinfecteaza si curata fiecare zona de joaca si o parte din
masinutele sale. E produsul care dezinfecteaza si curata fara a
perturba mediul natural, fara a fi toxic sau fara a aduce un
aport excesiv din orice substanta in mediul inconjurator.

BENCH SPRAY
Spray dezinfectant pentru multisuprafete

GASESTI  PRODUSUL AICI
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Comoditatea pe care mi-o ofera si ingredientele sigure
derivate natural pe care le contine ma tin departe de alte
cheltuieli inutile pe produse pe care le cumparam inainte.

Este un produs pe care-l poti insera in orice nevoie ai, trebuie
doar sa-i dai o sansa si o sa observi cat de multifunctional
poate fi.

BENCH SPRAY
Spray dezinfectant pentru multisuprafete
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ingredientele

DE CE INTRE TOXIC SI NONTOXIC SE AFLA
SANATATEA TA
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Eficienta si eficacitatea unui produs sunt direct legate
de ingredientele active folosite in compozitia acestuia.

Majoritatea producatorilor ce activeaza pe piata
produselor de curatenie prefera sa obtina aceasta
eficienta cu cele mai mici costuri posibile, fara a tine
cont de potentialele consecinte negative pe alte
planuri.

Daca pentru voi este important sa topiti orice particula
de murdarie cu acelasi gen de substanta care ar putea
topi inclusiv plasticul atunci cand este lasata
nesupravegheata, acest material nu este cel pe care il
cautati.

Gradul de toxicitate al produselor conventionale de
curatenie este unul extrem de ridicat, care persista in
mediul din jurul nostru vreme indelungata.

Vaporii raman in aerul pe care il respiram, reziduurile
de pe suprafete necesita foarte multa apa si efort
pentru clatire (un risc mare pe care ni-l asumam in
momentele in care facem lucrurile contra
cronometru).

INTELEGE INGREDIENTELE
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Nici nu mai vorbim aici despre riscul la care expunem copiii mici si
bebelusii, obisnuiti sa isi bage manutele in gurita, sa atinga si sa
linga toate obiectele din jurul lor, inclusiv suprafetele precum
podeaua, mobila, prosoapele, etc.

Eficienta ingredientelor naturale EXISTA si este una coplesitoare,
insa nu va asteptati ca aceasta sa fie la standardul pe care il cautati
intr-un produs de tipul "lavanda macinata si amestecata cu zeama
de lamaie".

Cercetarea si chimia din spatele formularii unui produs probabil ca
nu a contat niciodata mai mult decat in cazul unui produs fie
natural, fie cu o componenta in proportie mare de origine vegetala.
Astfel, exista cateva tipuri de ingrediente pe care va sfatuiesc sa le
cautati intotdeauna pe eticheta produselor voastre de curatenie de
acest tip sau care sa va inspire sa intelegeti ca exista alternative
nontoxice eficiente.

EFICIENTA NATURALA EXISTA
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La polul opus, conservanti controversati
precum methylparaben, ethylparaben
sunt in continuare legati de studii
referitoare la tulburari hormonale,
endocrine si scaderi ale fertilitatii.

Desi inca nu avem rezultate concludente
in acest sens, sfatul meu este, la fel ca in
cazul oricarei alte situatii controversate,
sa alegeti echilibrul si siguranta.

Benzalkonium chloride este un
conservant CLEAN, de provenienta
naturala care are ca scop pastrarea
integritatii formulei produsului si
inhibarea cresterii si dezvoltarii de
micro-organisme.

In plus, are si rol de liant al
substantelor uleioase cu cele pe baza de
apa, pentru a ajuta reziduurile sa fie
amestecate si clatite mai usor.
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Alternativa des regasita in produsele
disponibile pe rafturile
supermarketurilor, unul dintre
ingredientele despre care v-am vorbit si
va voi mai vorbi cu siguranta, este
reprezentata de ftalati. 

Nu este nevoie sa va reamintesc ca sunt
un ingredient gasit inclusiv in formula
plasticului, legat de tulburari endocrine,
afectiuni ale rinichilor, ficatului sau
sistemului reproducator. Pe langa acest
lucru, flatatii au un impact negativ inclusiv
asupra ecosistemelor marine si anumitor
tipuri de pesti. 

Acidul citric este unul dintre
ingredientele mele preferate atunci
cand vine vorba despre versatilitate si
marturisesc ca l-am folosit si eu in
formularile mele de produse destinate
corpului atunci cand am avut de ales un
stabilizator de formula in care sa am
incredere. Acesta functioneaza ca un
plasticizator, ajuta la inchegarea
formulei produsului si mentinerea
texturii sale. 
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La polul opus, majoritatea surfactantilor si
detergentilor de origine sintetica regasiti
in produsele disponibile in rafturile din
supermarket sunt in realitate ingrediente
extrem de agresive si periculoase. Sa luam
exemplul binecunoscutului ingredient
Butyl Cellosolve, despre care studiile au
demonstrat ca dauneaza sanatatii si bunei
functionari a rinichilor si ficatului. 

Multi dintre noi ne oprim cu cercetarea la
efectele negative asupra organelor
interne, insa urmarile negative ale acestui
tip de ingrediente se intind pe toate
planurile. Butyl Cellosolve irita mucoasele
si sensibilizeaza tot ce inseamna zona de
nas, gat si ochi. 

Detergentii si surfactantii sunt si ei
doua categorii de ingrediente unde
avem in continuare foarte mult loc
pentru imbunatatire. 

Ethoxylated alcohol si Ethoxylated alkyl
amides sunt doua astfel de ingrediente
curate regasite in formularile de tip
detergent, sapun sau produse de
curatenie de origine vegetala.
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MEET KINFILL
VIITORUL CURATENIEI SUSTENABILE
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Kinfill este un brand olandez de curatenie destinat casei care isi
propune sa redefineasca ce inseamna pentru noi si pentru societatea
in care traim curatenia. 

Colectia de produse acopera toate nevoile in materie de produse de
curatenie ale unei case, plecand de la produse destinate baii,
bucatariei, suprafetelor, geamurilor si podelelor.

In momentul in care am descoperit acest brand, m-a cucerit
filozofia sa centrata pe scaderea oricarui tip de risipa din procesul
de productie. 
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Filozofia brandului KINFILL vorbeste despre cum a fi un brand
curat nu este o alegere, ci o responsabilitate pentru lumea in care
traim.

Unul dintre principalele aspecte sustenabile pe care brandul le-a
luat in calcul a fost risipa de resurse si BANI cheltuite pe APA
IMBUTELIATA. Da, ai citit corect, atunci cand vorbim despre
majoritatea produselor de curatenie, componenta lor este de peste
90% apa, plus un concentrat de curatare.

KINFILL a eliminat toate aceste costuri inutile si a oferit alternativa
unui produs de curatenie eficient care implica cat mai putina
risipa.

filozofia KINFILL
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Kitul de curatenie vine continand un recipient din sticla
italieneasca denumit "forvever bottle", recipient pe care il poti
reutiliza la nesfarsit la tine acasa, si o REZERVA concentrata
dedicata suprafetei pe care iti doresti sa o cureti. Tu esti propriul
tau chimist si iti prepari produsul acasa, amestecand rezerva cu
continutul de apa de la robinet turnat in sticla. 

Scad astfel emisiile de carbon, resursele de apa necesare pentru
fabricarea produselor de tip unica folosinta si a risipei pe zona de
ambalaje, cutii sau modalitati de transport. Cand ti se termina
produsul de curatenie, tot ce trebuie sa faci este sa cumperi o noua
rezerva si sa il refaci chiar la tine acasa.

REZERVA KILFILL

FOREVER BOTTLE
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Kitul de curatenie a bucatariei dezvoltat
de brandul KINFILL imi ofera toate
beneficiile pe care le caut intr-un produs
de curatenie pentru acest spatiu.
Apreciez in special puterea de a elimina
grasimea si petele aparute in urma
procesului de gatit.

Este special conceput pentru a fi folosit
intr-o formula de tip SPRAY si este ideal
pentru orice suprafata, de la faianta, la
prastic, piatra naturala sau inox.

Toate produsele sunt formulate fara ulei
de palmier, aluminiu, formaldehida,
ftalati, uleiuri minerale, silicon, SLS,
sulfati, toluen sau sapun.

Brandul este, asa cum v-am obisnuit
pana acum cu toate alegerile mele, vegan
si cruelty free.

KITUL DE
BUCATARIE

GASESTI  PRODUSUL AICI
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CE SA ELIMINI
CHIAR ACUM DIN

BUCATARIE?
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Ti-am povestit deja putin mai devreme despre cum buretele de vase
este unul dintre cele mai murdare obiecte din casa ta. Cum s-a
descoperit acest lucru?

Un profesor de microbiologie la Universitatea din Arizona, Dr Charles
Gerba conduce o serie ampla de studii care isi propune sa descopere
acumularea de germeni de pe diferite suprafete comune din casele
oamenilor. 

Printre acestea s-au numarat inclusiv colacul de toaleta si buretele de
vase, laveta de bucatarie sau prosopul de bucatarie. Sunt convinsa ca
rezultatul te va surprinde foarte tare.

Suprafata buretelui de vase gazduieste
peste 10 milioane de bacterii, iar prosopul
de bucatarie, peste 1 milion.

Chiar daca acestea nu pot fi eliminate din
procesul de spalare a vaselor, NICIODATA,
dar NICIODATA nu trebuie folosite pentru
a sterge sau a usca un vas ce nu urmeaza a
fi clatit din nou ulterior.

CEL MAI MURDAR LUCRU DIN
CASA TA ESTE...

Daca te-ai dus deja cu gandul la colacul de toaleta sau
cosul de gunoi, te anunt ca esti foarte departe de adevar!
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Studiul vorbeste chiar despre cum
pe suprafata acestora s-a dezvoltat
bacteria campylobacter, intalnita
des pe buretii de vase si asociata cu
sindromul Guillain-Barre printre
simptomele caruia se regaseste
chiar si paralizia. 

Sfatul meu nu este doar sa
schimbati aceste elemente cat mai
des, ci si sa le ingrijiti
corespunzator. Le puteti lasa peste
noapte imbibate cu putin BENCH
SPRAY BONDI WASH sau cu cateva
picaturi de ulei de TEA TREE (un
binecunoscut antibacterial).

Stati departe de buretii din plastic
si incercati sa folositi bureti din
CELULOZA.

Pentru lavete, recomandarea mea
sunt acestea, nu contin aditivi
anti-fungici gasiti de regula in
produsele de acest tip pentru a
preveni aparitia mucegaiului.

alege alternativa!

My NONTOXIC kitchen - Clean & Green

Nontoxic Cooking Club - Igiena bucatariei



DE CE BEM
PLASTIC?

Cum ajunge materialul din care sunt confectionate
recipientele noastre sa patrunda in alimentele si

bauturile pe care le consumam
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Apreciez foarte mult popularizarea
conceptului de trai sustenabil la
nivel mondial si ma bucur de
fiecare data cand intalnesc
persoane care fac eforturi, oricat de
mici sa traiasca in acest fel.

De multe ori, atunci cand discut
acest subiect al evitarii plasticului
in special in bucatarie, prefer sa
deschid discutia cu acest argument
si sa incerc sa trezesc
interlocutorul la realitate fara a
apela la dezvaluirile mai socante. 

Cum ar fi ca, DA, daca stochezi
alimentele sau bauturile in sticle de
plastic sau care contin plastic, vei
ajunge sa ingerezi inevitabil
particule provenite din strutura
acestora. 

Practic, mancam plastic?  

sticlele de plastic
si transferul substantelor din recipient in mancare
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Un studiu recent a demonstrat ca apa lăsată într-o sticlă de
plastic reutilizabilă (de tipul celor din supermarket sau destinate
reutilizarii clasice) timp de 24 de ore, conținea la final peste 400
de substanțe chimice.

Studiul a fost realizat pe apa la temperatura camerei. Cu totii
stim ca temperatura ridicata sau caldura faciliteaza acest
transfer, aceasta scurgere de substante sau elemente dintr-un
tip de material in altul, insa faptul ca acest lucru s-a intamplat si
in conditii de temperatura normala, medie nu ar trebui decat sa
ne alarmeze.

Daca 400 de substante ti se pare un
numar foarte mare, afla ca inca nu
exista studii asupra tuturor acestora
pentru a putea determina daca sunt
sau nu sigure pentru corpul uman.
Analiza finala a relevat si prezenta
perturbatorilor endocrini sau
substantelor potential cancerigene.

Studiul a fost realizat pe sticle de
plastic destinate sportivilor, atat
utilizate anterior pana la 1 an de zile,
cat si noi.

Voi lasa mai departe studiul integral,
insa voi puncta cateva dintre
substantele posibil alarmante
descoperite in apa la finalul
studiului.
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Pe langa ingredientele de baza folosite in formularea
plasticului sau modificatori de textura, arome, coloranti  sau
forme diverse de acizi grasi, cateva dintre cele mai periculoase
elemente descoperite au fost fotoinitiatorii, datorita gradului
lor ridicat de risc atunci cand vorbim despre efecte adverse. 

De exemplu, Irgacure 369 este o amina ce face parte dintr-un
grup de disruptori hormonali. 4-methylbenzophenone, a
reiesit la randul sau ca avand potential carcinogenic, toxicitate
la contactul cu pielea si toxicitate reproductiva. 

Anthraquinona este de asemenea o substanta care incepe sa
puna probleme pentru sanatatea noastra in momentul in care
este descompusa in interiorul organismului, compusii sai fiind
descoperiti cu potential toxic si carcinogen. 
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Unul dintre stabilizatorii descoperiti, 4-nonylphenol are o
mare incarcatura estrogenica descoperita atat in testele in vivo
si in vitro.

Urmele de potentiali disruptori hormonali din apa de la
robinet (pe care sper ca nu o consumati) sunt deja indeajuns de
alarmante, insa gandul ca aceasta formula si compozitie a apei
devine semnificativ inrautatita pe parcursul folosirii
recipientelor de plastic ar trebui sa ne motiveze sa adoptam un
alt comportament atunci cand vine vorba despre variante de
stocare.

Gasesti studiul integral aici. 
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Recomandarea mea este intotdeauna catre produsele din
STICLA sau OTEL INOXIDABIL.

Acestea au o capacitate de transfer de compomente mult mai
mica si ofera un grad de siguranta mult mai mare atat pentru
noi, cat si pentru copiii nostri, indiferent ca vorbim despre
temperaturi joase, medii sau inalte.

Cu atat mai mult, acest tip de vase pastreaza aroma naturala a
mancarii pentru mai mult timp.

Care e alternativa?
Alege vase din materiale care iti ofera siguranta
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Renunta la tot ce inseamna CEAIURI care vin ambalate in
plicuri de plastic sau care contin plastic. Alege intotdeauna
ceaiurile varsate, care se infuzeaza intr-o strecuratoare sau
infuzator mic, infuzeaza frunzele direct in apa si strecoara
ceaiul sau alege producatori care nu folosesc plastic in
plicurile de ambalat. 

Un studiu efectuat de catre o echipă de la Universitatea McGill
pe diferite branduri de ceai populare la nivel mondial care isi
ambaleaza produsul in saculeti din plastic sau care contin
plastic a descoperit ca, in urma inmuierii unui SINGUR plic de
ceai intr-o cana de apa la temperatura de 95 °C, temperatura
tipică pentru ceai, a eliberat aproximativ 11,6 miliarde de
particule de microplastic și 3,1 miliarde de nanoplastic.

DACA TOT VORBIM DESPRE
PLASTIC...
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Ingerarea acestor particule de dimensiuni microscopice alaturi
de o bautura calda sau chiar fierbinte creste potentialul
daunator pe care acestea il au in organism.

Stati departe de orice produs preambalat sau semipreparat a
carui preparare trebuie facuta in ambalajul initial daca acesta
contine plastic, inclusiv de CEAI. 

Gasiti studiul complet aici. 

SCHIMBA TIPUL DE CEAI
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Ladies, o lunga perioada de timp am incercat sa gasesc
produse PROFESIONALE care sa ma ajute sa curat tevile. Eram
convinsa ca trebuie sa existe ceva ce are la baza o inginerie, o
formulare in laborator si prin urmare poate sa imi ofere
rezultate mai bune decat banala solutie babeasca pe care eu o
stiam de la mama si bunica mea.

Nu, nu exista nimic mai bun! In continuare imi curat toate
tevile cu BICARBONAT DE SODIU si OTET si pot spune cu
toata sinceritatea ca, indiferent de ce alt produs sau
combinatie de produse am incercat, nimic nu mi-a oferit
aceleasi rezultate (sunt convinsa ca v-ati dat seama ca nu
vorbim aici despre produsele toxice care miros de la 3 case
distanta si care, lasate nesupravegheate, pot topi sau eroda
orice material din bucatarie).

Eu folosesc 2 portii de bicarbonat de sodiu amestecate cu 2
portii de otet. Torn amestecul pe teava si il las sa actioneze
peste noapte. A doua zi dimineata, am grija ca primul jet de
apa sa fie unul cald. 

Abia astept sa incercati aceasta solutie universala si sa imi
spuneti cum vi se pare!

cum curatam tevile?

My NONTOXIC kitchen - Clean & Green

Nontoxic Cooking Club - Igiena bucatariei



Ladies, stiu ca acest e-book nu a fost unul foarte pozitiv si
acest amalgam de informatii poate sa ne faca sa ne simtim
confuze si pierdute. Nu stim ce trebuie sa facem, ce trebuie sa
alegem. 

Misiunea mea a fost sa va informez si sa trag un semnal de
alarma care sa va motiveze sa nu credeti orbeste toate
informatiile oferite de reclame, de imagini si etichete.

Daca am face o pauza de cateva secunde, am intelege ca
alegerile noastre de astazi sunt cele care ne influenteaza viata
de maine.

Eu aleg sa traiesc frumos, constient, sigur si asumat. Fac asta
in calitate de om al acestei societati, al acestei lumi, fac asta
pentru ca sunt mama lui Mark si vreau ca si el sa se bucure de
o lume mai buna, o lume nontoxica.

Asta ma implineste.
Pe voi ce va implineste?

Love, Angelina
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Conținutul din acest ghid are doar scop informativ și educațional.
Informațiile sunt exacte in momentul crearii acestui ghid, dar acest
lucru se poate schimba în timp și depinde de acuratețea informațiilor
dezvăluite de producatori, branduri, produse. 

Prin urmare, continuând să citiți acest ghid, acceptați că, în măsura
permisă de lege, excludem în mod expres orice răspundere pentru
orice pierdere sau daune directe, indirecte sau consecutive suferite de
dvs. sau de alții în legătură cu acest ghid și conținutul acestuia,
incluzând, fără limitare, orice răspundere pentru orice accidente,
întârzieri, răni, vătămări, pierderi, daune, deces, profituri pierdute,
întreruperi personale sau de afaceri, aplicare greșită de informații,
boală fizică sau psihică, stare sau problemă, fizică, mentală,
emoțională sau vătămare sau vătămare spirituală, pierdere de venit
sau venituri, pierdere de afaceri, pierdere de profituri sau contracte,
economii anticipate, pierderi de date, pierderi de bunăvoință, timp
pierdut și pentru orice alte pierderi sau daune de orice fel, totuși, și fie
că a fost cauzat de neglijență, încălcare a contractului sau de altă
natură, in mod previzibil sau nu. Recunoașteți și sunteți de acord în
mod specific că nu suntem răspunzători pentru niciun fel de
defăimare, comportamentul ofensator sau ilegal al oricărui alt
participant sau utilizator al site-ului, inclusiv al dumneavoastră.

disclaimer
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Acest website - biotifulbrands.com și conținutul său nu trebuie să fie
percepute sau bazate ca sfat medical sau sfat de sănătate mintală.
Informațiile si continutul furnizat prin intermediul site-ului nostru nu
sunt destinate să înlocuiască sfatul, diagnosticul sau tratamentul
medical profesional care poate fi furnizat de propriul medic, asistent
medical, asistent medic, terapeut, consilier, medic specialist în
sănătate mintală, dietetician sau nutriționist autorizat sau orice alt alt
profesionist din domeniul sănătății autorizat sau înregistrat. Nu ignora
sfaturile medicului sau profesionistului si nu amânați solicitarea de
sfaturi profesionale din cauza anumitor informații pe care le-ați citit
pe portalul nostru. Nu încetați să luați medicamente fără să vorbiți cu
medicul dumneavoastră, asistenta medicală, asistentul medicului,
terapeutul de sănătate mintală sau alti specialisti in domeniul medical.
Dacă aveți sau bănuiți că aveți o problemă medicală sau de sănătate
mintală, contactati-vă propriul furnizor de servicii medicale. Nu
oferim îngrijire medicală, terapie medicală sau servicii de nutriție sau
încercarea de a diagnostica, trata, preveni sau vindeca în orice mod
orice boală fizica sau orice problemă mentală sau emoțională, boală
sau condiție. Nu oferim medicale, sfaturi psihologice sau religioase.

Toate drepturile rezervate iBeauty Official SRL. Nicio parte a acestei
publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare
sau transmisă în niciunul sub formă sau prin orice mijloace, fie
electronice, mecanice, de fotocopiere, de înregistrare sau de altă
natură, fără permisiunea prealabilă a autorului, Angelina Cozma,
fondator iBeauty Official SRL. Te rugam nu transmite mai departe
informatia, publica pe un site web sau într-un buletin informativ sau
vinde fără permisiunea autorului. Vă mulțumim pentru respectarea
eforturilor depuse.

disclaimer
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